Zápis č. 9
z jednání kolegia děkanky ze dne 23. 4. 2019
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera,
V. Moravec, N. Švarcová, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek, J. Remr
Omluveni:
Sdělení děkanky:
1. Probíhá příprava turistického výletu FSV UK na Karlštejn v rámci Rektorského
sportovního dne (zájem je velký z řad studentů i zaměstnanců, kapacita 50 míst bude
naplněna, je to největší zájem o aktivitu FSV UK v rámci RSD za posledních několik let).
2. Probíhá příprava Dne FSV UK.
3. Připomněla termín pro zasílání připomínek k opatření děkanky Organizační řád.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Stanoveny odborné parametry k hodnocení vědy na UK - bude informovat RKD.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. OP VVV PRSP (výzva 044): Za FSV UK dodány specifikace pro nákup vybavení (primárně IT) z
dosud nevyčerpaných prostředků.
2. OP VVV Jinonice (výzva 015): Zpracována zadávací dokumentace pro výběr technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP, prochází připomínkovým řízením. Připravována VZ na projekt
řešení interiérů a externího mobiliáře, řešeno v koordinaci se zajištěním autorského dozoru. Na
čtvrtek 25. 4. 2019 naplánována schůzka s majiteli bytů v objektu U Kříže 611, kam bychom
rádi přemístili výdejnu jídel; večer na schůzku naváže vystoupení na shromáždění SVJ.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Smlouva s CERGE ohledně spolupráce v rámci magisterských studijních programů.
2. Dne 15. 4. 2019 nastoupila nová kolegyně na disciplinární řízení a celkovou administrativní
podporu SO.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Akreditace History and Area Studies; Social Sciences; Media and Area Studies; Strategická
komunikace; Balkánská, eurasijská a středoevropská studia byly dovedeny do finální podoby a
společně s průvodními dopisy předány odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Personální situace na OZS.
2. V pátek 3. dubna 2019 proběhne výběrové řízení pro studentské výjezdy v rámci
meziuniverzitních a mezifakultních dohod.
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Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. Předložil a představil návrh rozpočtu pro rok 2019, kolegium návrh projednalo a schválilo,
bude předložena na RKD.
2. Informace o migraci webových stránek fakulty fsv.cuni.cz na ostrou verzi, ke které došlo na
konci minulého týdne, omluva IT za případné komplikace do odstranění technických chyb
během minulého víkendu.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Možnost zařazení nového bodu na květnové plénum AS FSV UK “Nadlimitní veřejná zakázka na
technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP Jinonického projektu”. V případě administrace
tohoto bodu (což bude jasné 24. 4. 2019) bude materiál odeslán předsedou AS FSV UK komisím
rozvojové, ekonomické a legislativní.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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